
ชัน้ 1 หมายเลข ชัน้ 2 หมายเลข ชัน้ 3 หมายเลข ชัน้ 4 หมายเลข

ส านักการสาธารณสุขฯ (ธุรการ) 1502-3 ส านักการคลัง (ธุรการ) 2312 นายกเทศมนตรีฯ (จิตตเกษมณ)์ 3001 ส านักการศึกษา (ธุรการ/ฝ่ายการเจ้าหน้าที่/การเงิน) 4604

รองนายกเทศมนตรีฯ (วรวฒิุ) 1005 ผอ.ส านกัการคลัง 2301 หนา้หอ้งนายกเทศมนตรี   3113–4    รองนายกเทศมนตรีฯ (จตุรวทิย)์ 4006

หนา้หอ้งรองนายกเทศมนตรีฯ (วรวฒิุ) 1504 หนา้ผอ.ส านกัการคลัง 2302 เลขานกุารนายกเทศมนตรีฯ (ธรีเดช) 3008 หนา้หอ้งรองนายกเทศมนตรีฯ (จตุรวทิย)์ 4611

ผอ.ส านกัการสาธารณสุขฯ (กฤษณะ) 1501 ผอ.ส่วนพฒันารายได้  (สมบติั) 2316 เลขานกุารนายกเทศมนตรีฯ (พ.ต.ต.อรุณ) 3009 รองปลัดเทศบาล (นทัธห์ทยั) 4103

หนา้หอ้งผอ.ส านกัการสาธารณสุขฯ 1505 ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง (มณี) 2315 เลขานกุารนายกเทศมนตรีฯ (ณิชานนัท์) 3010 หนา้หอ้งรองปลัดเทศบาล (นทัธห์ทยั) 4612

ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 1508 หน.ฝ่ายพฒันารายได้ / งานจัดหาผลประโยชน์ 2303 เลขานกุารนายกเทศมนตรีฯ (สมิต) 3011 ผอ.ส านกัการศึกษา (สุธร์ี) 4601

ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ (กัลยา) 1507 งานพฒันารายได้ 2304 ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีฯ หนา้หอ้งผอ.ส านกัการศึกษา (สุธร์ี) 4606

งานรักษาความสะอาด 1511 งานเร่งรัดรายได้ 2305 ประธานสภาเทศบาล (สมศักดิ)์ 3002 รองผอ.ส านกัการศึกษา (ประเดิม) 4602

งานพัสด ุส านักการสาธารณสุขฯ (วัดพุทธ) 1531 งานการเงินและบญัชี (สหกรณ์) 2308 หนา้หอ้งประธานสภาเทศบาล 3112 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 4603

ศูนย์บริการสาธารณะสุข ศูนย์ 1 (อุทยานสวรรค์) 1521 งานการเงินและบญัชี (รับเช็ค) 2309 รองประธานสภาเทศบาล (พรสวสัด์ิ) 3003 งานการเจ้าหนา้ทีส่ านกัการศึกษา 4604

ศูนย์บริการสาธารณะสุข ศูนย์ 2 (นวมินทร์) 1522 งานการเงินและบญัชี (เขียนเช็ค) 2310 ส านักปลัดเทศบาล 3107-8 ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนกัเรียน 4605

ศูนย์บริการสาธารณะสุข ศูนย์ 3 (บางรัก) 1523 หน.ฝ่ายสถิติการคลัง (พรศิริ) 2311 ปลัดเทศบาล (สุณี) 3101 หนว่ยศึกษานเิทศก์ / งานวชิาการ 4607

ศูนย์บริการสาธารณะสุข ศูนย์ 4 (หนา้ผา) 1524 หน.ฝ่ายผลประโยชนแ์ละการพาณิชย์ (ศรีพยอม) 2313 หนา้หอ้งปลัดเทศบาล 3111 งานกีฬาและนนัทนาการ / งานศาสนาฯ 4608

งานส่งเสริม ฯ (ศูนย์ 1) 1525 งานการซ้ือและการจ้าง 2314 หน.ส านกัปลัดเทศบาล (ทศันยีา) 3105 หอ้งสมุดเทศบาล 4610

ส านักการประปา (ธุรการ) 1802 กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน (จักก์ณภทัร) 2311 งานการเจ้าหนา้ที่ 3106 ห้อง E-Auction 4317

รองนายกเทศมนตรีฯ 1007 หน.ฝ่ายผลประโยชนแ์ละการพาณิชย์ (ศรีพยอม) 2313 งานการเงิน/เบกิจ่าย 3107 ชั้น 5

หนา้หอ้งรองนายกเทศมนตรีฯ 1805 งานการซ้ือและการจ้าง 2314 งานธรุการ (ลงรับหนงัสือ) 3108 หอ้งควบคุมหอ้งประชุมชั้น  5 5129

ผอ.ส านกัการประปา 1801 งานการซ้ือและการจ้าง 2323 หน.งานบริหารงานทัว่ไป (อัญชัน) 3110 E-Auction 4317-9

ผอ.ส่วน 1806 งานการซ้ือและการจ้าง 2325 หน.หนว่ยงานตรวจสอบภายใน (องอาจ) 3901

หน.ฝ่ายการเงิน 1803 กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน 2307 งานตรวจสอบภายใน 3902

หอ้งคอมพวิเตอร์ส านกัการประปา 1804 ผอ.กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน 2318 หอ้งประชุม 3/1 3125 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงงานประปา (หน้าผา) 1811 งานแผนทีภ่าษี 2307 หอ้งประชุม 3/2 3126 หน.งานเทคโนฯ 4210

งานทะเบยีนราษฎร์ 1115-7 ส านักการชา่ง (ธุรการ) 2410 หอ้งประชุม 3/3 3127 งานเทคโนฯ 4207

รองปลัดเทศบาล (รองวรรณ) 1104 รองนายกเทศมนตรี (วโิรจน)์ 2004 หอ้งเตรียมอาหาร 3128 กองสวัสดกิารสังคม 3704

หนา้หอ้งรองปลัดเทศบาล (รองวรรณ) 1119 หนา้หอ้งรองนายกเทศมนตรี (รองวโิรจน)์ 2413 กองวิชาการและแผนงาน (ธุรการ) 3206 ผอ.กองสวสัดิการสังคม 3701

หน.งานทะเบยีน 1116 รองปลัดเทศบาล (วสุิทธ)ิ 2102 ผอ.กองวชิาการและแผนงาน (อินทริา) 3201 หนา้หอ้ง ผอ.กองสวสัดิการสังคม 3704

งานบตัรประจ าตัวประชาชน 1118 หนา้หอ้งรองปลัดเทศบาล (รองวสุิทธ)ิ 2414 ฝ่ายนติิการ 3202 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 3703

งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 1208 ผอ.ส านกัการช่าง (สมิต) 2402 งานสารบรรณ 3203 ฝ่ายพฒันาชุมชน,ฝ่ายส่งเสริม 3702

หวัหนา้ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ 1209 หวัหนา้งานการเงิน 2405 หน.งานธรุการ 3223 ส านักการชา่ง 2410

โอเปอเรเตอร์ 1208 หนา้หอ้ง ผอ.ช่างสุขาภบิาล 2416 หน.งานจัดท างบประมาณ 3299 งานควบคุมการก่อสร้างฯ 2406

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1120 ผอ.ส่วนควบคุมฯ 2401 งานจัดท างบประมาณ 3204 งานสถาปตัย์ 2412

งานส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 1220 หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 2408 หน.ฝ่ายแผนงานฯ 3208 งานการเงินและพสัดุส านกัการช่าง 2415

งานไฟฟ้า 1121 หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 2417 งานวเิคราะห์ 3209 อาคารพัสดสุ านักการชา่ง 2421

อาคารส านักงานเทศกิจ 1122-4 หวัหนา้ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า  2404 งานปอ้งกัน (ดับเพลิง) 3131

หวัหนา้งานรักษาความสงบ 1123 งานวศิวกรรม 2418 โรงงานบ าบดัน้ าเสีย 2422

หมายเลขโทรศัพท์ภายในส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์  

โทรศัพท์   0 – 5621 – 9555  โทรสาร  0 – 5621 – 9519




